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Programjaink március hónapban
Március 8.

Márciusi emléktúra

Csenge: Meg hogy merre táborozzunk majd
nyáron!

Március 16.

Cserkészmise

Szóval jó volt az estétek?

Március 21.

Keresztút a templomban

Csipkebogyók: Nagyon! Reméljük jövőre is
nyerünk! 
Csipkebogyó őrs

Cupa Activatus
Februárban végre sikerült alkalmat keríteni a
tavalyi év legaktívabb őrséért járó jutalom
pizzázás összehozásához, melyet a Csipkebogyó
őrs nyert meg. Egy szerdai őrsgyűlésünk ideje
alatt látogattunk el a Don Pepebe, ahol 3 családi
pizzát rendeltünk. De a továbbiakban
meséljenek a lányok, akiket megkérdeztünk
milyen volt a pizzázás?
Csenge és Flóra: Nagyon jó volt, finom volt
minden, A legjobban a gyrosos és a hawaii ízlett
nekünk.
Megérte egész
programokra?

évben

aktívan

járni

Csapat farsang
Március elsején ünnepeltük meg ismét
farsangunkat. A mulatság a Kelenvölgyi
Polgárok Köre házában került megrendezésre.
Az idei farsangunk keretmeséje a meseszereplők
voltak. A legnépszerűbb rajzfilm a „Turbó”
című mese volt (3 gyermek öltözött be az abban
a mesében szereplő csigának), de volt, aki régi
magyar karaktert választott, és beöltözött
Szerénkének a Frakkból, vagy éppen szultánnak
a gyémánt félkrajcáros meséből.

a

Bori: Abszolút. DE nem csak a pizzázásért éri
meg, hanem mert minden csapatprogram jó
szokott lenni.  A pizzázás csak a
megkoronázása volt ezeknek!
Kata: Igen, nekem a 815 Est volt a tavaly a
kedvencem. Idén is nagyon várom!
Erről is volt szó a pizzázás alatt?
Kata: Ez nem jött szóba, mindenki titokban
tartja még, hogy mit fog csinálni az őrsével, de
már tudjuk, hogy a Petinek hány barátnője volt
eddig...  és még sok vicces dologról
beszélgettünk.
Bori: Igen, arról is szó volt, hogy a Napraforgók
közül ki hova tanul tovább!

Sok szépen kivitelezett jelmez készült el, ezért
végül több győztest hirdettünk. Az este nagy
része játékkal, tánccal telt. Arra is volt
lehetőségünk, hogy a sorversenyen összemérjük
képességeinket. Habár én szervezőként vettem
részt a farsangon, de így is nagyon jól éreztem
magamat! Remélem jövőre is lesz lehetőségünk
megtartani a csapatfarsangot!
Hajdú Kinga, Áfonya őrs

